
Het stellen van maatwerkvoorschriften bij een melding in het kader van de

Algemene regel WW 3. Kabels en leidingen, betreffende het verwijderen en

leggen van kabels ter hoogte van Molendijk 96 te ‘s Gravendeel

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten maatwerkvoorschriften te verbinden aan een

melding voor het het stellen van maatwerkvoorschriften bij een melding in het kader van de Algemene

regel WW 3. Kabels en leidingen, betreffende het verwijderen en leggen van kabels ter hoogte van

Molendijk 96 te ‘s Gravendeel, dossiernummer D0032633.

Start bezwaartermijn (6 weken): 4 maart 2016. De maatwerkvoorschriften liggen ter inzage bij waterschap

Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900

2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij

een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de maatwerk-

voorschriften ter inzage zijn gelegd, tegen de maatwerkvoorschriften bezwaar instellen. Het bezwaar-

schrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse

Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter

van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de

hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht,

onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningen-

rechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-

nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ridderkerk, 4 maart 2016

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ir. H.P. de Vries, afdelingshoofd Vergunningverlening
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